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Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

Hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia. 
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve 
Norvégiát, Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi 
feltételek szerint érvényes.

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kiamotors.hu

www.kia.com
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Extrafelszerelések



2

Csak a legjobb lehet elég jó
Tegye teljessé az új Carens minőségét és tartósságát a Kia Eredeti 

Tartozékaival. A pontosan az Ön autójához tervezett, ezért töké-

letesen illeszkedő kiegészítőket egyedülállóvá teszi a tény, hogy 

ugyanazzal a gondos szakértelemmel terveztük, gyártottuk és 

teszteltük azokat, mint amivel az Ön autójának tökéletességét 

biztosítottuk. Kia márkakereskedője örömmel segít Önnek 

kiválasztani az igényeinek leginkább megfelelő tartozékokat.
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Keréktárcsák 
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Keréktárcsák
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Dinamikus tökéletesség Ezek a kiváló minőségű könnyűfém keréktárcsák még 

dinamikusabbá teszik a Carens megjelenését. Emellett a 

rugózatlan tömeget is csökkentik, ezáltal pedig még jobb 

vezethetőséget szavatolnak. 

Könnyűfém keréktárcsa készlet 16”

16 colos, ötküllős könnyűfém keréktárcsák, 
ezüst színben, 
6.5Jx16, 205/55 R16 abroncsokkal 
szerelhető. 
A készlet egy kerékagy-borítást és öt 
kerékcsavart tartalmaz. 
A4F40AC100 
A4F40AC150 (TPMS rendszerhez) 

Könnyűfém keréktárcsa készlet 18” 

18” ötküllős könnyűfém keréktárcsák, 
kéttónusú, 
7.5Jx18, 225/45 R18 abroncsokkal 
szerelhető. 
A készlet egy kerékagy-borítást és öt 
kerékcsavart tartalmaz. 
A4F40AC300 
A4F40AC350 (TPMS rendszerhez) 

Könnyűfém keréktárcsák 17” Halla 

17” tízküllős könnyűfém keréktárcsák, 
ezüst színű, 
7.0Jx17, 225/45 R17.  
A4400ADE01 

Könnyűfém keréktárcsa készlet 17” 

17” tízküllős könnyűfém keréktárcsák, 
ezüst színű, 
7.0Jx17, 225/45 R17. 
A készlet egy kerékagy-borítást és öt 
kerékcsavart tartalmaz. 
A4F40AC200 
A4F40AC250 (TPMS rendszerhez) 

Könnyűfém keréktárcsák 16” Busan 

16” öt duplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 
ezüst színű, 6.5Jx16, 205/55 R16 abron-
csokkal szerelhető. 
A4400ADE00 

Könnyűfém keréktárcsák 18” Busan 

18” öt duplaküllős könnyűfém keréktárcsák, 
ezüst színű, 7.5Jx18, 225/45 R18 abron-
csokkal szerelhető. 
A4400ADE02 

Kerékőr: zárható kerékcsavarok, kulccsal 

Óvja értékes keréktárcsáit a zárható 
kerékcsavar-készlettel. 
66490ADE10 (rövid anyacsavarok) 

Acél keréktárcsa 16” (kép nélkül) 

6.5Jx16, 205/55 R16 abroncsokkal 
szerelhető. 
52910A4000



Stílus

6

Érvényesítse személyes 
stílusát.

A Carens a modern stílus innovatív kifejező eszköze, 

amelyet a Kia Eredeti Tartozékok választékából tökéletesen 

saját ízléséhez szabhat. 

Oldalsó díszléc 

A csiszolt rozsdamentes acél betétek kihangsúlyozzák a Carens 

sportos eleganciáját. 

A4271ADE00ST

Csomagtérajtó díszléc 

A méretre szabott, rozsdamentes acél betét divatos kiegészítője a 

hátsó ajtónak, tökéletesen harmonizál a többi krómozott alkat-

résszel. 

A4491ADE00ST



Stílus
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Küszöbvédő betétek 

Elegáns összhatást kelt, ahányszor csak 

kinyitják az ajtót: a Carens logójával 

díszített, acél küszöbvédő elemek mega-

kadályozzák a fényezés karcolódását.

4 darabos készlet. 

A4450ADE00 



Szabadidő 
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Szabadidő
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Alumínium keresztlécek

Ezeket a masszív alumínium keresztléceket kifejezetten a Carens 

tetősínjeihez terveztük. Egyszerűen fel- és leszerelhetők. Óvják a 

tetőlemezt a sérülésektől, teljesítik a városi ütközésbiztonságra 

vonatkozó előírásokat. 

A4211ADE00AL

ProRide 591 kerékpártartó

Miután a kerékpárt felhelyezte a váztartóra, minden további beál-

lítást és rögzítést a tetőlemez magasságában, egy kézzel működ-

tethető forgógombbal végezhetünk el. A tartó az autó bal és jobb 

oldalára egyaránt felszerelhető. Legfeljebb 20 kg-mal terhelhető          

55701SBA10

Xtender 739 síléc és snowboard tartó

A könnyebb fel- és lerakodás érdekében a szállítórendszer oldalra 

kitolható, így ruhája nem érintkezik a karosszériával. Egyszerre 

akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére alkalmas.

55700SBA10 

FreeRide 532 kerékpártartó

Gyorsan és egyszerűen rögzítheti és leemelheti kerékpárjait, hála a 

gyorszáras váztartónak, az ötletes kialakítású keréktartóknak és a 

szabályozható, gyorsan oldható szíjaknak.

55701SBA20 

55701SBA20

Deluxe 727 síléc és snowboard tartó

Állítható magasságú rendszer, hogy a magas kötések se karcolják 

meg a tetőlemezt.  A szállítórendszer kesztyűben is könnyedén 

kinyitható, hála a különösen nagyméretű gomboknak. Egyszerre 

akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére alkalmas.

55700SBA20

Az élet csak annyira bonyolult, 
amennyire azt bonyolítjuk.

A modern családokra számtalan kihívás vár, mindig van 
valami tennivalójuk. A Carens lenyűgöző sokoldalúsága 
révén bármilyen tevékenységre készül is, ezen specifikus 
kiegészítők bármelyikével felszerelheti autóját.



Szabadidő

A vontatásra vonatkozó, 

fontos tájékoztatás

A Carens által vontatható, megengedett 

legnagyobb tömeg a konkrét modell műszaki 

jellemzőitől függ. További tájékoztatásért 

forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

Az összes Eredeti Kia Tartozékként forgal-

mazott vonóhorog rozsdaálló, teljesíti az ISO 

9227NSS sószórásos teszt követelményeit, 

valamint a vontatmányok csatlakoztatására 

vonatkozó szabvány (CARLOS) előírásait. 

10

Vízszintesen oldható vonóhorog

Könnyen fel- és leszerelhető, a részlegesen 

látható illesztőcsonk megkönnyíti a szerelést. 

A4281ADE03

Függőlegesen oldható vonóhorog

Kiváló minőségű acél vonóhorog 

háromgolyós reteszeléssel az egyszerű és 

megbízható rejtett rögzítésért.

A4281ADE00

Euroclick G2 kerékpártartó

A vízszintesen oldható vonóhorog helyére 

felszerelhető, két kerékpár elhelyezésére 

alkalmas tartó rendkívül könnyű, az eltávolí-

tott vonóhorog aljzatába egyszerűen bepat-

tintható. Alkalmas 22-80 mm átmérőjű, 

kerek vagy ovális keresztmetszetű vázzal 

rendelkező kerékpárok szállítására.

55220SBA00

Vonóhorogra szerelhető általános 

kerékpártartó 

Két kerékpár vagy két elektromos kerékpár 

szállítására alkalmas szerkezet. Kényelmes 

és praktikus, előre billenthető funkciójának 

köszönhetően a kerékpárok leemelése nélkül 

is hozzáférhet a csomagtartóhoz. A tartó és a 

kerékpárok egyaránt lopásvédettek.Maximális 

terhelhetőség: 60kg

E823055001

Vonóhorog kábelköteg (kép nélkül)

Felerősíti a jármű és az utánfutó hátsó 

irányjelző jeleit, illetve hangjelzéssel 

figyelmeztet az utánfutó világításának 

meghibásodásra. Vízálló, 13 pólusú ház.

7 pólusú: A4620ADE00CP 

13 pólusú: A4621ADE00CP 

15 pólusra kiegészítő készlet a 13 pólusú 

darabhoz:55621ADE00

Rögzített vonóhorog  (kép nélkül) 

Rendszeres használatra ideális, robusztus, 

rögzített vonóhorog kiváló minőségű, rozs-

daálló bevonattal.

A4280ADE03
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Csomagtér-elválasztó rács, alsó és felső váz

A hátsó ülések háttámlája és a tető közé tökéletesen illeszkedő, robusztus rács megvédi az utasokat az előre mozduló rakománytól, ami 

különösen ütközés esetén fontos. A könnyen beszerelhető rács nem akadályozza a hátratekintést.

Felső váz: A4150ADE00

Alsó váz: A4151ADE00 (balra)

Szemétgyűjtő zsák 8014

Könnyen tisztítható, vízmentesen 

lezárt bélésével és önzáró fedelével ez 

a szemétgyűjtő zsák segít tisztán és 

rendezetten tartani az autó utasterét. 

Állítható szíjával az ülés háttámlájára vagy 

tetszőlegesen bárhová felszerelhető.

55123SBA40

Csomagtéri rendező 8020 M 

A 41 literes, kiemelhető rendezőben elhe-

lyezett tárgyak azonosítását átlátszó panel 

segíti, elmozdulását csúszásgátló aljzat 

akadályozza meg. Használaton kívül síkra 

hajtogatható. 

55123SBA20

Tárolás az utasülésen

A gumiszalagokkal az első utasülésre 

rögzíthető, praktikus hálós tároló ideális 

azon apró tárgyak biztonságos elhelyezé-

sére, amelyekre a vezetőnek menet közben 

szüksége lehet. Megakadályozza a tárgyak 

szétgurulását, a vezetőülésből könnyen 

elérhető.

66170ADE00



Komfort
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Érezze magát otthon A Carens belső tere eleve rendkívüli kényelmet nyújt Önnek 

és utasainak. Ez azonban még tovább fokozható a minden-

napi életet leegyszerűsítő kiegészítőinkkel. 

Multimédiás bölcső a hátsó ülésen– iPad 

Ideális betekintése szöget biztosít a hátul uta-

zók számára. A biztonságosan az első ülések 

háttámlájára rögzíthető bölcső lehetővé teszi 

a belé helyezett iPad elforgatását vagy meg-

döntését, ezáltal utasainak minden helyzet-

ben optimális élményben lehet része. 

66582ADE00

Szélvédő takaró 

Erős napsütésben megakadályozza az 
utastér felforrósodását, hidegben megelőzi 
a szélvédő és az első oldalablakok jegese-
dését. Felszerelt állapotban, lopásbiztos 
kialakítású.   A4723ADE00

Parkolássegítő rendszer, elöl és hátul 
Manőverezzen egyszerűen a legszűkebb helyen is. A rendszer az akadályok távolságától függően változó 
hangjelzéssel figyelmeztet. A négy első és négy hátsó érzékelő a karosszéria színére fényezhető.
Elől: 66602ADE00 Hátsó: 66603ADE00

Szélterelő, elöl
Mérsékli a légörvényeket, ha menet 
közben kissé lehúzza az első ablakot. Az 
áramvonalas kialakítású szélfogó eltereli a 
légáramlatot, távol tartja az utastértől az 
esőcseppeket, és mérsékli a zavaró szélzajt. 
2 darabos készlet.   A4221ADE00

Akasztófül

A középkonzol utasoldali részén, alul el-
helyezett fül segítségével biztonságosan 
rögzíthető a menet közbeni fogyasztásra 
szánt ételt, italt tartalmazó szatyor vagy 
táska, így nem kell attól félnie, hogy kifolyik 
annak tartalma    66743ADE00

Telefontartó konzol 

Mobiltelefon-tartó  Biztonságosan, szem 
előtt rögzíti mobiltelefonját az utastérben. 
E555055000



Komfort
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Autós vállfa

Rendezett, ráncmentes öltözet a legfárasz-

tóbb út végén is? Íme a lehető legelegánsabb 

és legpraktikusabb megoldás: az első ülésre 

rögzíthető vállfa teljesíti az ütközésvédelmi 

szabványokat. Szükség esetén könnyedén 

leszerelheti, és magával viheti (irodába, 

szállodai szobába stb.)

66770ADE00



Védelem
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Mindig jól néz ki Őrizze meg a Carens eredeti szépségét azokkal a kiváló minőségű kiegészítőkkel, 

amelyeket kifejezetten a fényezés és a külső burkolatok óvására és gondozására 

fejlesztettünk ki

Lökhárító sarokvédelem, elöl és hátul 

Kiegészítő védelem a karcolások ellen. Védi az autó legtávolabbi, manőverezések 

során sérüléseknek leginkább kitett pontjait. Négydarabos készlet. 

A4270ADE00

Oldalvédő díszléc

Célszerű és divatos védelem a karcolások és horpadások ellen. Tökéletes kiegészítik az autó 

sportos, elegáns idomait. A karosszéria színére fényezhetők. Négy darabos készlet. 

A4271ADE00



Védelem
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Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó

A tartós, láthatatlan védőfólia óvja a lökhárító felső, fényezett szélét a csoma-

gok be- és kipakolása során fenyegető sérülésektől.

A4272ADE00TR

Hátsó rakodófólia / lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete

Egyedi kialakítású, fekete védőfólia. A csomagok be- és kirakodása során 

megóvja a lökhárító fényezett, felső szélét a sérülésektől.

A4272ADE00BL

Ajtókilincs fólia

Megóvja a lemezfelületet és a fényezést a karcoktól és a kopástól. Tartós, önta-

padó, átlátszó fólia. 4 darabos készlet. 

66272ADE00

Hátsó lökhárító védőburkolat 

A strapabíró, mégis divatos, rozsdamentes acél elem hatékonyan óvja a 

fényezést a sérülésektől nehéz tárgyak ki- és berakodása során. Tökéletesen 

illeszkedik a lökhárító körvonalához. 

A4274ADE00ST

Sárfogó készlet (kép nélkül)

Óvja autója legsérülékenyebb pontjait a felverődő kavicsoktól, hólétől, piszoktól 

és sótól. Kettő darabos készlet.

Első: A4F46AC000 

Hátsó:  A4F46AC100
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Védelem

Textil padlószőnyeg, velúr

A kiváló minőségű, puha velúr felülettel 

ellátott szőnyegek tökéletesen harmonizál-

nak a beltérrel. A szabványos pontokhoz 

rögzíthetők, csúszásgátló hátoldallal. A 

vezető és utasoldali padlószőnyeget a 

Carens logója díszíti.

A4143ADE00 (balkormányos)

Textil padlószőnyeg, alap

A beltér minőségéhez és dizájnjához 

igazodó kialakítású padlószőnyegek stra-

pabíró nemezelt kialakításúak; elmozdulás 

ellen védettek. A vezető oldali szőnyeget 

a Carens logója díszíti, a pedálsor előtt 

megerősített saroktámasz található.

A4141ADE00 (balkormányos)

Négyévszakos szőnyeg (jobb oldali képen) 

Négydarabos, a lábterekbe tökéletesen 

illeszkedő szőnyegkészlet. A rendkívül 

strapabíró, tartós szőnyegek megóvják a 

Carens utasterét a víztől, sártól, homoktól 

és a sótól; egyedi felületkezelésük révén 

rendkívül könnyen tisztíthatók. Mindkét 

első szőnyeget a Carens logója díszíti. 

A4131ADE00 (balkormányos) 



19

Védelem
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Védelem

Csomagtéri tálca

Emelt peremével hatékonyan óvja a padlószőnyeget és az oldalkárpitot a piszoktól és a nedvességtől. A strapabíró tálca könnyen tisztítható, 

a Carens logója díszíti. A vizet és szennyeződést távol tartó, méretpontos védőtálcát kifejezetten a Carenshez terveztük.           A4122ADE00

Kétoldalas, csúszásgátlós csomagtéri szőnyeg, ötüléses kivitelhez
Kifejezetten a Carens számára tervezett, kétfunkciós padlószőnyeg. 
Egyik oldalán kiváló minőségű velúr borítás biztosít puha 
rakodófelületet sérülékeny rakomány számára (balra), míg a másik, 
strapabíró gumi felület könnyedén megbirkózik a piszkosabb ra-
kománnyal (fent). A4120ADE05

Csomagtéri szőnyeg, hétüléses kivitelhez
A csomagtartó padlójához tökéletesen igazodó szőnyeg kiváló 
minőségű velúrból készült, így óvja a törékeny szállítmányt, ugyan-
akkor megvédi a gyári kárpitozást a piszoktól és a nedvességtől. 
A Carens logójával ellátott csomagtéri szőnyeg a harmadik sori 
ülések felnyitása esetén azok háttámlájához rögzítve marad. 
Kétdarabos készlet.                                                          A4120ADE07
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A Carens minden helyzetben maximálisan gondosko-

dik utasai biztonságáról. Balesetek azonban bármikor 

előfordulhatnak, ezért érdemes az alábbi tartozékokat 

mindig az autóban tartani.

Biztonság

Készüljön fel a váratlanra 

Elakadásjelző háromszög

Ez a kiválóan látható háromszög könnyű, mégis stabil, a helyta-

karékos tárolás érdekében összehajtható. Teljesíti a DIN 13164 

szabvány követelményeit; a legtöbb európai országban kötelező 

tartozék.

E883166000

Láthatósági mellény

Egy méretben készülő, messziről is kiválóan látható, neonszínű 

mellény, amely a rá varrt fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően 

éjjel és nappal egyaránt kiváló észlelhetőséget biztosít. Teljesíti 

a DIN EN 471 szabvány előírásait; a legtöbb európai országban 

kötelező tartozék.                                                         

66941ADE00

Felszerelési táska

Teljes körű elsősegély-csomag és alapvető vészhelyzeti szer-

számcsomag egyben. Kötszereket, láthatósági mellényt, valamint 

elakadásjelző háromszöget tartalmaz. Megfelel a mindenkori 

hatályos magyar előírásoknak.                                        

66940ADE00 
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Biztonság


